
Таблиця 2
Вміст молочної та піровиноградної кислот в крові корів різних тилів вищої нервової діяльності (артеріове-

Показники Тип ВНД
СВР СВІ СН С

М
К,

м
м

ол
ь/

л А 1,31 ±0,09* 1,64±0,10 1,41±0,07 1,96±0,05
ПЧВ 1,17±0,09* 1,50±0,10 1,26±0,08 1,79±0,05

А-В різниця +0,15 +0,14 +0,17 +0,13
Поглинання, % 11,1 8,8 10,8 8,7

П
ВК

,
м

км
ол

ь/
л А 226,1±6,86* 207,0+4,20 218,1±3,19 201,3±8,04

ПЧВ 195,9±3,84* 184,6±5,38 191,9±7,57 181,7±4,73
А-В різниця +30,2 +22,4 +26,2 +19,6

Поглинання, % 13,36 10,83 12,01 9,73
Примітки: А -  кров черевної аорти; П Ч В - кров підшкірної черевної вени; А-В різниця -  артеріовенозна 

рониця, П В К - піровиноградна кислота, МК -  молочна кислота, р<0,05* відносно слабкого типу ВНД

Піровиноградна кислота (ПВК), яка утворю
ється внаслідок гліколізу, відіграє важливу роль у 
багатьох метаболічних реакціях. Шляхи її пере
творення досить різноманітні. Так, за умови при
сутності Оксигену відбувається окисне декарбок- 
силювання піровиноградної кислоти в ацетил- 
КоА, який необхідний для синтезу ліпідів. В анае
робних умовах вона може відновлюватися до мо
лочної кислоти. Відомо, що ПВК є сполучною 
ланкою між основними видами обміну речовин -  
білковим, жировим та вуглеводним.

У корів СВР типу ВНД вміст ПВК у крові А 
та ПЧВ був вищим ніж у корів С типу (р<0,05) і 
становив відповідно 226,1+6,86 і 195,9+3,84 
мкмоль/л (табл. 2). У тварин СН типу ВНД вміст 
пірувату у крові А становив 207,0±4,20 мкмоль/л і 
ПЧВ -  184,6+5,38 мкмоль/л. Стосовно тварин С 
типу, то вміст даного метаболіту становив у крові 
А 201,3±8,04 мкмоль/л і ПЧВ -  181,7±4,73 
мкмоль/л.

Таким чином, найнижчий вміст пірувату у 
венозній крові встановлено у тварин слабкого 

рйгпу ВНД, а найвищий -  у тварин сильного врів
новаженого рухливого типу.

Установлено, що молочна залоза у корів 
усіх типологічних груп поглинає ПВК із артеріаль
ної крові. У тварин СВР типу ВНД А-В різниця за 
вмістом пірувату у крові була позитивна і стано
вила 13,36 %. У корів С типу ВНД молочна залоза 
поглинала найменшу кількість ПВК -  9,73 %.

Висновки. Результати наших досліджень 
свідчать про наявність зв’язку між типом вищої 
нервової діяльності та обміном вуглеводів в ор
ганізмі лактуючих корів.

Установлено, що в період лактації молочна 
залоза інтенсивно використовує глюкозу. У корів 
сильних типів ВНД рівень поглинання цього вуг
леводу був вищим ніж у слабкого типу. Так, у ко
рів СВР типу ВНД артеріовенозна різниця була 
достовірно вищою ніж у С типу і складала 25,3%. 
Також у корів усіх типологічних груп встановлено 
позитивну артеріовенозну різницю за вмістом пі
ровиноградної та молочної кислот. Найвищий 
рівень поглинання ПВК встановлено у тварин 
СВР типу ВНД (13,4 %). Роль фруктози в обміні 
вуглеводів у молочній залозі не встановлена, од
нак найнижчу її концентрацію в крові спостерігали
у корів С типу ВНД.
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МОРФОЛОГІЯ ПЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ КИШКОВОЇ ТРУБКИ СТАТЕВОЗРІЛИХ КУРЕЙ, ВИРОЩЕНИХ 
В УМОВНО ЧИСТІЙ ТА ДРУГІЙ ЗОНІ ЩОДО РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Троянчук О.В.’

У роботі за допомогою морфологічних та органометричних методів досліджень з'ясовано 
особливості морфологічної будови та органометричні показники стравоходу, залозистого та 
м’язового відділів шлунка у курей, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного 
забруднення. За результатами досліджен ь  встановлено, що у курей, вирощених в другій зоні щодо 
радіоактивного забруднення спостерігаеться-набряк слизової оболонки стравоходу, гіперемія капі
лярів та переповнення секретом слизових залоз, в залозистому відділі шлунка -  часткова десква-
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мація епітелію слизової оболонки та серозний набряк із розпушенням сполучної тканини, в 
м'язовому відділі шлунка -  дезорієнтація пучків міоцитів м'язової оболонки.

Постановка проблеми у загальному виг- 
ляді. Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
значна частина території України зазнала склад
ної екологічної ситуації, яка пов’язана з тривалим 
надходженням в організм радіонуклідів, що нега
тивно впливає на здоров'я людини та тварин [8].
На частині забруднених територій постійно ве
деться сільськогосподарська діяльність, основ
ною складовою якої є тваринництво. Вирощуван
ня свійських тварин на місцевості з підвищеним 
радіаційним фоном та годівля кормами місцевого 
походження піддають їх організм постійному зов
нішньому та внутрішньому опроміненню, оскільки 
радіонукліди, що надходять в організм через хар
чові ланцюжки, виводяться через шлунково- 
кишковий тракт [9].

Проте, морфологічні зміни органів трав
лення, а саме: морфофункціональні особливості 
стравоходу, залозистого та м’язового відділів 
шлунка у курей, які зазнавали тривалого впливу 
радіації, на сьогоднішній день вивчені недостат
ньо [10]. У зв’язку з цим, важливою проблемою 
ветеринарної медицини є вивчення впливу 
радіації на організм тварин.

Матеріали і методи. Робота проводилася 
на кафедрі анатомії і гістології Житомирського 
національного агроекологічного університету.

Об'єктом дослідження були органи і ткани
ни (стравохід, залозиста та м’язова частини шлу
нка) курей вирощених в умовно чистій зоні (конт
рольна група) та які вилупились і постійно утри
мувались в другій зоні щодо радіаційного забру
днення (дослідна група).

У роботі використовували патологоанато- 
мічні та гістологічні методи дослідження. Для гі
стологічних досліджень шматочки досліджувано
го матеріалу фіксували в 10 -  12 % розчині нейт
рального формаліну, з подальшою заливкою в 
парафін згідно схем запропонованих у методич
них посібниках [4, 6]. Парафінові зрізи виготовля
ли на санному мікротомі МС-2. Товщина зрізів не 
перевищувала 10 -  12мкм.

Для вивчення морфології клітин і тканин 
застосовували фарбування гістозрізів гематокси
ліном та еозином [3, 6].

Результати досліджень та їх обговорен
ня. Стравохід -  це трубчастий орган, який почи
нається за глоткою і служить для проведення ко
рму у шлунок. Його довжина у клінічі о здорових 
статевозрілих курей становить 270,2±0,93 мм, 
ширина -  10,4±0,5 мм. Абсолютна маса страво
ходу дорівнює -  25,3±0,95 г, відносна маса -  
1,37±0,01 % (табл. 1).

Стінка стравоходу курей побудована із 
слизової, м’язової оболонки та серозної (адвен
тиція) (рис. 1).

Слизова оболонка включає в себе: епітелі
альну пластинку, власну і м’язову пластинку та 
підслизову основу. Епітеліальна пластинка пред
ставлена багатошаровим плоским епітелієм:
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Власна пластинка побудована з пухкої сполучної 
тканини і формує вирости у вигляді сосочків, де 
знаходяться езофагіальні слизові залози (рис. 1). 
Протоки останніх відкриваються на поверхні сли
зової оболонки.

Рис. 1. Мікроскопічна будова стравоходу 
статевозрілих курей вирощених в умовно чистій 
зоні щодо радіоактивного забруднення: а -  сли
зова оболонка; б -  м’язова оболонка; в -  складки 

слизової оболонки; г -  залози. Гематоксилін та 
еозин, х 56

М’язова пластинка складається із гладких 
міоцитів, які розміщені у повздовжньому напрям
ку. Підслизова основа представлена пухкою спо
лучною тканиною, де розміщуються еластичні 
волокна, судинні і нервові сплетіння та нервові 
вузли.

М’язова оболонка стравоходу курей утво
рена гладкою м’язовою тканиною. Вона склада
ється з двох шарів: внутрішнього -  колового і зо
внішнього -  повздовжнього. Між ними міститься 
пухка сполучна тканина з судинами і нервами.

Зовнішня оболонка стравоходу -  адвенти
ція, яка знаходиться в ділянці шиї та серозна 
оболонка (грудна та черевна частина) утворені 
фіброзною сполучною тканиною з великою кількі
стю еластичних волокон.

Залозиста частина шлунка у курей контро
льної групи має форму веретеноподібної розши
реної трубки. Його довжина становить 28,5+0,86 
мм, ширина -  16,9±0,9 мм. Абсолютна маса орга
ну дорівнює -  13,2±0,1 г, відносна маса -  
0,72±0,02 % (табл. 1).

Стінка залозистої частини шлунка утворена 
слизовою, м’язовою і серозною оболонками (рис. 
2 ).

Слизова оболонка утворює низькі повздов
жні складки, де помітні конусоподібні сосочки. У 
слизовій оболонці містяться шлункові залози, які 
продукують шлунковий сік. їх протоки відкрива
ються на верхівках сосочків. Порожнина залозис
тої частини шлунка вкрита одношаровим призма
тичним епітелієм. М’язова оболонка залозистого 
відділу шлунка утворена гладкою м’язовою тка
ниною і складається з трьох шарів; внутрішнього і
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М’язова частина шлунка має дископодібну 
форму з товстими стінками, яка становить 1 ,5 -3  
см. Довжина м’язової частини шлунка у курей ви
рощених в умовно чистій зоні щодо радіоактивно
го забруднення становить 63,8±0,89 мм, ширина 
-  60+0,04 мм. Абсолютна маса органу дорівнює -  
31,7±0,53 г, відносна маса -  1,73±0,03 % (табл.1).
Стінка м'язової частини шлунка утворена слизо
вою, м’язовою і серозною оболонками (рис. 3).

Слизова оболонка м’язової частини шлун
ка формує повздовжні складки, в ній містяться 
шлункові залози. їх протоки відкриваються в за
глибленнях слизової оболонки -  шлункових ям
ках. Секрет залоз змішується з секретом епітелі
альних клітин шлункових ямок і стає густим. Він 
вкриває всю поверхню слизової оболонки 
м’язового відділу шлунка щільною багатошаро
вою плівкою -  кутикулою. М’язова оболонка 
утворена гладенькою м’язовою тканиною (рис. 3).

Таблиця 1
Морфометричні показники досліджуваних органів статевозрілих курей, вирощених в чистій та II зоні щодо радіо-

активного забруднення ( М±m, п=5)

Рис. 3. Мікроскопічна будова м’язової части
ни шлунка статевозрілих курей вирощених в умо
вно чистій зоні щодо радіоактивного забруднен

ня: а -  слизова оболонка; б -  трубчасті залози; в 
-  шлункова ямка; г -  м’язова оболонка. Гематок

силін та еозин, х 56

Проте абсолютна маса м’язового відділу 
шлунка та довжина стравоходу у дослідної групи 
курей достовірно (р < 0,05) зменшується відпові
дно на 3,5 г та 1,7 г відносно до контрольної гру
пи курей (табл. 1).

Показники Контрольна 
___група

Стравохід

Дослідна група

Залозистий відділ шлунка
Контрольна Дослідна група

М'язовий відділ шлунка
Контрольна 

група
Дослідна 

група__
Абсолютна 

маса, г 25,3±0,95 24,7±0,96 13,2±0,1 12,9±0,1 31,7±0,53 30±0,5*

Відносна 
маса, % 1,37±0,01 1,33±0,01 0,72±0,02 0,7±0,02 1,73±0,03 1,63±0,03

Довжина, мм 270,2 ±0,93 266,7±0,98* 28,5±0,86 26,7±0,85 63,8±0,89 62,2±0,85
Ширина, мм 104 ±0,5 10,4±0,5 16,9±0,9 16,8±0,9 60±0,04 59,4±0,05

Примітка: *—Р <0,05, відносно до контрольної групи.

Разом з тим, у окремих випадках спостері
гали деякі зміни гістоархітектоніки досліджуваних 
органів, які викликані дією іонізуючого опромінен
ня. 

Так, у стравоході курей, які вирощувалися в 
.другій зоні щодо радіоактивного забруднення, в
окремих випадках спостерігали набряк слизової 
оболонки стравоходу, гіперемію капілярів та пе
реповнення секретом слизових залоз. У залозис- 
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Органометрія досліджуваних органів у ку
рей, вирощених в умовах II зони щодо радіоакти
вного забруднення, відповідає майже такій, як у 
курей, які утримувались в умовно чистій зоні. Так, 
стравохід у курей дослідної групи має такі показ
ники: довжина -  266,7±0,98 мм, ширина -  
10,4±0,5 мм. Абсолютна маса стравоходу дорів
нює -  24,7±0,96 г, відносна маса -  1,33±0,01 %. 
Довжина залозистого відділу шлунка дослідної 
групи курей становить 26,7±0,85 мм, ширина -  
16,8±0,9 мм. Абсолютна маса -  12,9±0,1 г відно
сна маса -  0,7±0,02 %. А довжина м'язового від
ділу шлунка дослідної групи становить 62,2±0,85 
мм, ширина -  59,4±0,05 мм, абсолютна маса ор
гану дорівнює -  31 ±0,5 г та відносна маса -

Рис. 2. Мікроскопічна будова поперечного 
зрізу залозистої частини шлунка статевозрілих 
курей вирощених в умовно чистій зоні щодо ра

діоактивного забруднення: а -  м’язова оболонка;
б -  серозна оболонка; в -  глибокі залози; г -  

залозисті мішечки; д -  поверхневі залози. Гема
токсилін та еозин, х 56

середнього -  колового, зовнішнього -  повздовж
нього.



тому шлунку спостерігали часткову десквамацію 
епітелію слизової оболонки, серозний набряк із 
розпушенням сполучної тканини. У м’язовому 
відділі шлунка відмічали дезорієнтацію пучків мі- 
оцитів м’язової оболонки.

Висновки. 1. Органометрія досліджуваних 
органів у курей, вирощених в умовах Іі зони щодо 
радіоактивного забруднення, відповідає майже 
такій, як у курей, які утримувались в умовно чис
тій зоні. Проте, абсолютна маса м’язового відді
лу шлунка та довжина стравоходу у дослідної 
групи курей достовірно (р < 0,05) зменшується, 
відповідно на 3,5 г та 1,7 г, відносно до контроль
ної фупи курей

2. У курей, вирощених в умовах другої зони 
щодо радіоактивного забруднення відносно до

ли зміни гістоархітектоніки досліджуваних орга
нів, а саме: набряк слизової оболонки стравохо
ду, гіперемію капілярів та переповнення секретом 
слизових залоз, в залозистому відділі шлунка -  
часткова десквамація епітелію слизової оболонки 
та серозний набряк із розпушенням сполучної 
тканини, в м’язовому відділі шлунка -  дезорієн
тація пучків міоцитів м’язової оболонки.

Перспективи подальших досліджень. 
Плануємо провести гістохімічні дослідження на 
виявлення та локалізацію білків, нуклеїнових кис
лот, ліпідів і вуглеводів у гістоструктурах відпові
дних органів курей з умовно чистої та другої зони 
щодо радіоактивного забруднення. Провести 
морфометричний аналіз досліджуваних органів у 
курей контрольної та дослідної груп.

курей вирощених в умовно чистій зоні спостеріга-
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